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In verband met corona
Vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen in onze regio brengen 
we de volgende hygiënemaatregelen graag nog eens onder uw aandacht:

• Was bij binnenkomst in de apotheek uw handen. Bij de ingang staat een 
handige dispenser waarmee u uw handen makkelijk kunt desinfecteren.

• U kunt in de apotheek alleen pinnen. Om lichamelijk contact zoveel 
mogelijk te vermijden is contant betalen voorlopig niet toegestaan.

• Leg om hygiënische redenen geen oude doosjes, losse strips en tasjes op 
de balie. Houd ze in uw hand en stop ze na gebruik in uw zak of in een tas.

• I.v.m. de 1,5 afstandsregel niet meer dan 7 personen tegelijk in de apotheek.

Gebruikt u onze medicijnkluis al?
Bezoekt u liever niet de apotheek om uw medicijnen af te halen? Maak 
dan gebruik van onze medicijnkluis. Deze is 24 uur per dag en 7 dagen in 
de week beschikbaar. Het gebruik van de kluis is gratis. U vindt de kluis 
in de buitenmuur van de apotheek, links van de hoofdingang van het 
gezondheidscentrum. Meer informatie over de kluis is te vinden op www.
serviceapotheek.nl/heerde/herhaalservice/afhaalservice.

Gebruik medicijnkluis
Druk op het touchscreen op OK. Voer daarna de afhaalcode die wij u gemaild 
hebben in op het touchscreen. Druk hierna weer op OK. Voer vervolgens uw 
geboortedag (vakje met getal 1 t/m 31) en geboortemaand (vakje met tekst 
januari t/m december) in. Let op: het kan zijn dat er meerdere vakjes voor u 
open gaan. Dit wordt op het scherm aangegeven. Open het plexiglasdeurtje en 
pak uw medicijnen uit de kluis. Druk hierna ter afsluiting op OK. 

Hygiëne
Wij maken frequent het touchscreen en het deurtje van de medicijnkluis 
schoon. Zorgt u zelf voor uw eigen handhygiëne? Bij voorbaat dank!

Recht op elektronische inzage in uw medisch dossier
Vanaf 1 juli 2020 heeft u het wettelijk recht op elektronische inzage in uw medisch 
dossier. De gedachte achter dit recht is het vergroten van de zelfregie over uw 
eigen leven. De overheid wil dat u daar zoveel mogelijk zelf sturing aan geeft en 
zelf beslissingen neemt die passen bij uw leven. Ook als het om zorg gaat.

Online persoonlijk dossier
Bij Apotheek Heerde is uw medicatiedossier ondergebracht in uw online 
persoonlijk dossier. Dit dossier is te vinden op onze website en in de Service 
Apotheek-app. Naast uw medicatiedossier bevat uw online persoonlijk 
dossier nog meer handige toepassingen. Wilt u weten welke? Ga naar www.
apotheekheerde.nl en klik op de homepage onder de (grote) foto op Inloggen in 
mijn dossier. Kies vervolgens voor Registreren om uw online persoonlijk dossier 
aan te maken of klik op Inloggen als u al een dossier heeft geopend.

Digitaal factureren
Apotheek Apotheek Heerde is deze maand overgegaan op digitaal factureren. 
Dit betekent dat u voortaan geen papieren factuur meer van ons krijgt maar 
een digitale, mits uw e-mailadres én uw mobiele telefoonnummer bekend zijn. 
Wij versturen de facturen namelijk met Zorgmail Secure Mail. Dit programma 
is extra veilig en hanteert een zogeheten tweefactor-authenticatie via sms.

Hoe het werkt
U ontvangt indien van toepassing onze factuur in uw e-mailbox. Om de factuur 
te kunnen lezen, heeft u een speciale code nodig. Deze krijgt u door op de link te 
klikken in de e-mail. Vervolgens krijgt u op uw mobiele telefoon een sms-bericht 
met daarin de speciale code. Met deze code opent u vervolgens uw factuur.

Veilig en duurzaam
Dankzij de tweefactor-authenticatie via sms is digitaal factureren veilig. 
Iemand moet immers én toegang hebben tot uw mailaccount én tot uw 
mobiele telefoon om uw apothekersfactuur te kunnen lezen. Daarnaast is 
digitaal factureren goed nieuws voor het milieu. Door onze facturen digitaal te 
versturen, verbruiken we op jaarbasis aanzienlijk minder papier en enveloppes.

Geef uw e-mailadres en/of uw mobiele telefoonnummer door
Is uw e-mailadres en/of uw mobiele telefoonnummer niet bij ons bekend? Geef 
deze dan zo snel mogelijk via e-mail (info@apotheekheerde.nl) aan ons door. 
Anders blijft u de factuur op papier ontvangen.

De Chrysanthemum of in gewoon Nederlands 
de chrysant is een veelzijdige bloem die van 
oorsprong uit China en Japen komt. In dat 
laatste land is de gele chrysant het nationale 
symbool en is er zelfs een ridderorde naar 
vernoemd. Wereldwijd staat de chrysant voor 
geluk en gezondheid en in sommige landen ook 
voor nobelheid, duurzaamheid en de waarheid. 
Aan chrysanten worden tal van medicinale 
krachten toegeschreven. Er zijn in totaal zo’n 
dertig soorten bekend waaronder de Indische 
chrysant. Thee gemaakt van de bloemen van 
deze chrysant zou het herstel bevorderen. 
Daarnaast zijn van chrysanten middeltjes 
en drankjes gemaakt die verondersteld 
werden te helpen bij onder meer hart- en 
vaatziekten, hoge bloeddruk, duizeligheid, 
luchtwegaandoeningen, oogziekten, hoofdpijn 
en migraine, griep, keel- en longontstekingen 
en zelfs steenpuisten en eczeem. Wetenschap-
pelijk bewijs hiervoor ontbreekt vooralsnog.
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